
 

 

 

 

 

 نوين وهابيت شناسي ماهيت
 1شبانی حلیمه

 
 
 

 

 چکيده
 و تررر  ،اسالمي شورهايك و منطقه سطح در وهابيت تهاجم و تحرك هايانگيزه ترينمهم از يكي

حررور قرررآن خودآگاهي و بيداري اسالمي، انقالب از برخاسته فرهنگ گسترش از آنان وحشت  در م

 با مطابق نوراني ومذهب اصيل حركت اين ازآنان استقبال و كرده تحصيل دانشمندان و جوانان ميان

تررار جوئي پي با كه است،( وسلم آلهوعليهاهللصلي) محمدي وناب راستين سنت نرران رف  ترروان مرري آ

سررال  از امروز مسلمانان آگاهي و بيداري نفوذ  از را آنان وحشت عمق عرري ا تررب و واق قررالب مك  ان

يررت بررا كه خود شرربار جنايات با چگونه كه هستيم آن دشاه ترتيب بدين. نمود درك اسالمي  حما

نرري صررال ا و اهلل سبيل في جهاد نا  آن، مذهبي پرعناد حاميان و غربي حاكمان ترره خررود برره دي  گرف

 ضررمن مقاله اين و دهند مي جلوه مقد  را آن و داده مذهبي صبغه را خود سياسي تصرفات است

 و عرررب حاكمان پنهان نقش تا دارد تالش تحوالت اين بروز علت كشف در تاريخي شكافي كالبد

  .نمايد بيني پيش را عملكرد اين آينده و مشخص راستا اين در را غرب حاميان
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 مقدمه

س از پيروزي انقالب اسالمي اهداف نويافته و جديدي توسط جريانات افراطي ر پ

ن و انحرافي مخالف بيداري نوين اسالمي بويژه در سران وهابيت، مورد تعقيب رهبرا

اند. در اين سطح خاورميانه و غرب قرار گرفتههدايت گران پشت پرده مخالف با ج.ا.ا. در 

مجموعه جغرافيايي تفكر انقالب اسالمي بنا به داليل متعددي از سوي گروههاي وهابي 

ي قرار گرفت. در كشوري كه اكثريت مرد  آن داراي دين و مورد تخطئه و كوچك نمائ

گرايي و ي فرقهپايهاند هجو  تفكرات سست و بيمذهب ريشه دار پويا و انسان سازي بوده

تواند موجب تفرقه و اختالف شده تا نتايج حاصله آن بتواند زندگي توا  باثبات تحجر مي

ورهاي اسالمي را بعداز انقالب اسالمي و آرامش مخالفان اشغالگري و حضور غرب در كش

 زائل و تضعيف نمايد.

سياسي تاثير گذار  منشا فكري وبعنوان يك صهيونيسم اين هدف را معادل تفكر گر و ا

به فرض كنيم،  "را  يك مثلث"عرصه تضعيف تفكر انقالب اسالمي به عنوان يكي از در 

آنچه باعث تكميل دو  مثلث يقين بعد از جويش نقش غرب و استكبار جهاني در ضلع 

اين مثلث شده است، نقش و عمل سران و حاكمان وهابي برخي كشورهاي  "ضلع سو "

اهداف اين براي تحقق صهيونيستي و غربي ن سعودي از سياستهاي عربي، بويژه عربستا

سرپرست مدرسه عالي نيروي دريايي در دولت  "ايوب صبري"است. دريادار سرتيپ بارز 

كه تحت  "عبدالعزيز بن سعود  "نويسد ميهاي خود اطرات و دست نوشتهخ درعثماني 

عداوت خود با دولت عثماني زمينه  داشت كه در پيقرار  "محمد بن عبدالوهاب  "تأثير 

 شيوخ قبايل گفت:به اولين سخنراني خود تسلط صهيونيسها را در فلسطين فراهم آورد در 

آنان  به تصرف خود در آوريم و احكا  و عقايد خود را به ما بايد همه شهرها و آباديها را

لمان اهل سنت را كه بياموزيم .... براي تحقق بخشيدن به اين آرزو ناگزير هستيم كه عا

مدعي پيروي از سنت نبويه و شريعت شريفه محمديه هستند از روي زمين برداريم و به 

سنت قلمداد ميكنند از د  شمشير  عبارت ديگر مشركاني كه خود را به عنوان علماي اهل

بگذارنيم به ويژه علماي سرشنا  و مورد توجه را زيرا تا اينها زنده هستند هم كيشان ما 
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وي خوشي نخواهند ديد از اين رهگذر بايد نخست كساني را كه به عنوان عالم ر

حركت كرد و آن را از دست بغداد به سمت كنند ريشه كن نمود سپس خودنمايي مي

 مانيان خارج كرد.عث

گرديد وهابيت اساسي ترين علتي كه موجب بروز اين گونه رفتارهاي مطلق انگار در 

فراد و عنصر عقل، انديشه و منطق و جايگزين كردن سليقه ا بي اعتبار سازيبي ترديد 

رهبران جاه طلب عرب در رسيدن به ايده آل هاي قومي و فرقه اي مي باشد و اين 

و موجب بروز انحرافات كليدي و مبنائي و تمسك به كفار مبين اسال  ن ديبرخالف تعاليم 

به همنوعان و ت و احسان كيد زيادي بر تفكر، حكمت، منطق، رحمأتگرديده است كه 

د كه دنياي شرق به طور كلي و دنياي اسال  به وشايد حدود دو قرن ب.نموده استمسلمانان 

ها، چالشها و تحوالت بازتاب انديشهردانيد. و موفق گ طور اخص با تحوالت جهاني روبرو

وپا در بعد از رنسانس، انقالب كبير فرانسه و پس از آن انقالبات علمي و صنعتي در ار

اسالمي در برابر متفكرينمسلمان وموجب بيداري رهبران شده و ملتهاي شرق اسال 

تفرقه افكني موفق ولي اين تفوق با  دستاوردهاي جديد تمدن و فرهنگ غرب قرار گرفتند

  .استعمار تا يك قرن به خمودي گرائيد و سردمداري اين حركت به وهابيون سپرده شد

در بيان تبعات اين رخداد صافي از مراجع بزرگوار تقليد اهلل العظمي حضرت آيت

اين تالش جديت و : هنگامي كه كتاب »العواصم من القواصم« را خواند ، از نويسدمي

د نكفت زده شد ، و به حق سوگند، به ذهنم خطور نميگلمانان شه ميان مسبراي تفرقگروه 

از همديگر و ايجاد اختالف  كه در عصر حاضر يك مسلماني براي دور كردن مسلمانان

ميان آنان اين چنين كوشش كند و همه مصلحان و مناديان وحدت را به ناداني و 

ط سن مصيبت اينجاست كه اين كتاب توگويي و نفاق و حيله، متهم سازد. و باالتريدروغ

شيخ محمد مغراوي دانشگاهي كه در آن . شودميدانشگاه بزرگ مدينه منوره چاپ و منتشر 

: با گسترش مذهب تشيع در ميان در آن براين باور است كهنويسندگان مشهور وهابي  از

رب زمين نيز هاي مغهاي مشرق زمين، بيم آن را دار  كه اين فرهنگ در ميان جوانجوان
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گسترده شود: »بعد انتشرا المذهب االثني عشري في مشرق العالم االسالمي ، فخفت علي 

 .« في بالد المغرب .. الشباب

باور و اعتقادي كه اين رهبر وهابي در آن تنها نيست و ديگران نيز منافع خود را در پي 

ه خطر كنوني ، رئيس كميتمارك پالمر توسعه انقالب اسالمي در خطر ميدانند. بگونه ايكه

(Commiteeonthe Present Danger در گفت وگويي با روزنامه نيويورك تايمز )

مكتب تشيع و تركيب آن با سفيد آشكار ساخت كه ايران به لحاظ اين حقيقت را براي كاخ 

وسعت سرزميني، جمعيت، كيفيت نيروي انساني، امكانات نظامي، منابع طبيعي سرشار و 

رافيايي ممتاز در منطقه و قلب نظا  بين المللي به قدرتي كم بديل تبديل موقعيت جغ

گون نمود. به عبارت ديگر اجماع توان آن را با يورش نظامي سرن گرديده و ديگر نمي

كه ايران با يورش نظامي قابل سرنگوني نيست. با چنين است كاخ سفيد بر اين رهبران 

نه با تكميل ث توطئه را مشاهده كرد كه چگومي توان اتصال سه رأ  اين مثلمفروضي 

 تجميع راهكارهاي مختلفي از سوي مراكز راهبردي آمريكا 

در كشور اينها، اين بود كه تنها راه باقي مانده بي ثبات سازي جمع بندي همه شوند. مي

. صورت گيردبراندازي نر  در قالب است، كه نتيجه آن بايد ي قومي مذهبي متبلور عرصه 

جوانان، زنان، دانشجويان، گا  وحشت و نارضايتي قومي مذهبي بايد بتواند برد، ين راهدر ا

جنگ جديد قرار قالب جبهه نخست سربازان در را  كارگران، جامعه هنري، فرهيختگان و...

داده و موجبات عقب نشيني حكومت اسالمي در ايران و تضعيف جايگاه واليت فقيه را 

 فراهم آورد.

 به موضوع: اهميت توجه 

توسعه تفكر ضد تحجر و خيزش بيدارگونه با پيروزي انقالب اسالمي ايران و ايجاد 

جنبش وهابيت با ايجاد شبكه هاي فرهنگي و سايت هاي در منطقه خاورميانه، مسلمانان 

هدف ظاهري اين تفكر نمود هرچند اين شبكه ضد شيعي سعي در جلوگيري از همه گيري 

اما واقعيت اين قلمداد كردو جنگ با شرك و بت پرستي  ر توحيداخالص دخود را توسعه 

رده و عمالً عرصه نكجنبش چه از جهت فكري و چه از منظر عملي اين هدف را تاييد 
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تاريخي و آينده پيش روي آن جز تاريكي ، ظلم و وحشت را نويد نمي دهد و اين 

ر اما  خميني مي و يادگاانقالب اسال رويكرد جهانيان به شناخت مكتبعملكرد در قبال 

-ها و قدرتمندان جهان در رأ  آنان آمريكا و هممايه تر  و هرا  صهيونيستكه ، )ره(

اين فكر و انديشه در منطقه گسترش هابيت را به وحشت انداخته كه اگر شد، و پيمانان آنان

بار ديگر  هاي دست نشانده آنان را متزلزل سازد؛ در همين راستايابد، و در نتيجه حكومت

اشتباه تاريخي خود را در دست نشاندگي استكبار تكرار نموده و خود را به منافع حياتي 

هاي ساختگي و مذاهب گمنا  و فرقهيز كه با تجربه تاريخي خود غرب پيوند دادند و آنان ن

شدند تا از را عامل توسعه اختالف و برتري مي دانستند براين هاي فكري و مذهبي اقليت

را مخدوش سازند و مانع از نشر افكار آزادخواهانه آن ه انقالب اسالمي طريق چهراين 

و خاد  زيرا نا  اسال  به عهده گرفت اي وهابيت نقش عمده و در اين ميان  گردند

توانست در اين را بر خود داشت و از نظر قدرت مالي و ديگر امكانات نيز، ميالحرمين 

، كارگزاران اين نااميدي در كسب موفقيت در دفاع مقد   مورد، كارساز باشد؛ لذا پس از

هاي ها و برنامهمصاحبههاي فراوان و ها و مقالهآيين ساختگي، در مورد تشيع به نشر كتاب

 تلويزوني پرداختند كه هدف از آن ارائه تصوير غير منطقي و غير قابل قبول از تشيع بود.

در توجيه عملكرد تفرقه السالميه« در مدينه منوره شيخ عبداهلل الغنيمان استاد »الجامعه ا

ي يقين بأن »ان الوهابيين عل افكنانه وهابيت و توصيه به حمالت جنايت بار مي گويد:

المذهب )االثني عشر( هو الذي سوف يجذب اليه كل اهل السنه و كل الوهابيين في 

كه در آينده، اهل سنت و اند، تنها مذهبي المستقبل القريب« )وهابيون به يقين دريافته

لذا تالش مي وهابيت را به طرف خود جذب خواهد كرد، همان مذهب شيعه امامي است(. 

ت عالوه بر بازتوليد چهره خشن حاكميتي اوليه در دهه هاى نخستين قرن شود تا در وهّابي

هرگونه  ( كه در راه استقرار خود، با كمك اربابان قدرتمند مانند انگلستان،  1913بيستم )

صداى مخالف مانند آل رشيد در كويت و شرفاى مكّه را سركوب نمودند، با مصادره 

بعيض و جهان محور كه از آن انقالب اسالمي بوده ضد تعدالت طلب ،شعارهاي اصولگرا ،

است چهره پنهان  و منفور خود را در نزد ملتهاي عرب پنهان كنند و با اتكاء بر قدرت 
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را در حوزه شكل بي ثبات سازي ايران  كشور هاي عربي مهم ترين نفت و ثروت فراوان 

گزارش نبال كنند بازبيني ددامن زدن به منازعات و مطالبات قومي، فرقه اي، صنفي و... 

پيرامون سياست آمريكا در عراق است كه  2006جيمز بيكر و لي هميلتون در ششم دسامبر 

عراق خود را از شيعيان ايران حمايت  در اين گزارش توصيه مي شود كه در صورتي كه

بي مذه -ناامني داخلي در اين كشور را با اطالعي كه از تكثر قومي  بايدمتوقف نكند )!( 

ادامه ناامني در عراق به صورت بازي با حاصل جمع منفي تغيير داد تا ايران دارد افزايش 

تان ايران، لذا بديهي است كه شكل گيري لشكر جهنگوي شاخه بلوچس دهد.شكل 

دفاع از تشكيل جمعيت الوفاق و حمايت از دبير اول مجاهدين اهل سنت ايران را به همراه 

گروه تروريستي خي از احزاب دست ساز و پشتيباني وسيع از آن و همچنين دفاع از بر

عبدالمالك ريگي و ساير مخالفان نظا  و راه اندازي رسانه هاي موسو  به جنداهلل به رهبري 

غرب براحتي و سريع تحت عناوين شبكه االهواز و شبكه المستقبالت تحت حمايت قومي 

لوتواك از بي ثباتي ايران گردند. در سطح منطقه شكل گرفته و فعال شده تا موجبات 

مشاوران سابق وزير دفاع و از عناصر سابق ارتش درخصوص تضعيف جمهوري اسالمي 

جهت  اقليت مذهبي  طريق كمك به گروه هايايران مي گويد: تضعيف ايران مي تواند از 

د به آنان مي توانند با توسعه فعاليتهاي تبليغاتي و مذهبي خو تجزيه كشور انجا  شود. 

دنبال اختيارات تا  هويتي و مذهبي خود باشند و اين هدايت بعداز چندي سبب شد كه 

ا انتساب آن به اهل با بمب گذاري ها در مراكز مذهبي و متعاقب كنندتخريب گرايان سعي 

در صهيونيسم عربي دامن بزنند. در واقع اين حركت آمريكا و  تسنن به تعارضات مذهبي

ن كشور از عبدالمالك ريگي بود كه در اطراف مرزهاي ايران شيعه تداو  حمايت هاي اي

 تابوي كسب قدرت و سرمايه گذاري نمايند.كشي را 

 انگيزه محقق 

د بن سعود« در رياض و شاگرد تحصيل دانشگاه »االما  محمالدكتر عصا  العماد، فارغ

و از مبلغين بن باز )مفتي اعظم سعودي( و اما  جماعت يكي از مساجد بزرگ صنعاء 

وهابيت در يمن كه كتابي نيز در اثبات كفر و شرك شيعه تحت عنوان: »اصله بين االثني 
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گرويدن خود به مذهب ناسبت م بهبتازگي در كتابي كه  عشريه و فرق الغاله« نوشته است

هاي اخير هايي كه وهابيت در سالنويسد: با مطالعه كتابتأليف نموده، ميجعفري 

اند كه تنها مذهب آينده، همان مذهب يابيم كه آنان احسا  كردهه يقين در مياند، بنوشته

 .شيعه اماميه است

لتِ اسالمى كه قانون و به طور قطع، در دنياى كنونى، غير از كشور ايران، هيچ دو

ه از قرآن و سنّت صحيح )متجلّى در تشيّع اثنا عشرى( مقرّرات حاكم بر آن كشور، برخاست

ندارد. در اين ميان، كشور عربستان به جهت قداستى كه حرمين شريفين به آن باشد، وجود 

ين بخشيده و در نگاه مسلمانان جهان به عنوان مهبط وحى و كانون نزول قرآن و سرزم

پيامبر اكر  )صلى اهلل عليه وآله( جايگاه برتري جويانه اي را در نفي تشيع و مخالفت با 

 گرفته است، دارد. دولت اسالمي ايران را به عهده

در ايران اسالمى و بين مرد  سنّى مذهب ساكن در مناطق مرزى كمتر حوزه و منطقه 

نمانده و اين مسأله پس از پيروزى جمعيني سني نشين از تبليغات سعوديان وهّابى در امان 

انقالب اسالمى تشديد شده است. در مدار  علميه اهل سنّت، ديده شده است كه كتاب 

تيميه و محمدبن عبدالوهّاب به صورت آشكار براى طالب تدريس و ديگر كتاب  هاى ابن

قشم و  هاى وهّابيان به صورت اهدايى بين طالب و روحانيان منطقه توزيع مى شود. جزاير

كيش به دليل نزديك بودن به كشورهاى خليج و شنيدن و ديدن صدا و تصوير راديوها و 

ابيت را تبليغ و از نظا  شيعى حاكم بر ايرانِ اسالمى انتقاد تلويزيون هاى منطقه، كه آيين وهّ

 و بدگويى مى كنند، نيز در معرض آسيب و حتى خطر گرايش قرار دارند.

و همكاري بر ضد دشمن مشترك نياز ه مسلمانان به همدلي در چنين دوران سختي ك 

پيروان مذاهب و ، مسلمانان وهابيت تاكنون موجب شده است تا، ه و دارندحياتي داشت

به جر  شفاعت خواهي از پاكان و زيارت قبور اولياي خدا، مشرك، بت پرست مختلف آن 

ه برانگيختو غيرالهي  كار جمودرا با افهاي باديه نشين عرب ه شده وو واجب القتل خواند

در بيش از يك قرن از مناطق شيعه نشين و سني نشين حجاز، عراق، شا  و يمن را  و كليه

را به عنوان شان د و اموالنبه خاك و خون بكشو امنيت دور نگه داشته و آنها را آرامش 
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خونبار و گيز ،تفرقه انو با تمسك به فتاوي هدفمند ، غنيمت جهاد با كفار به غارت برند

محمد بن عبدالوهاب به تكفير مسلمانان جهان و تشويق پيروان ز جنايت آفرين به تبعيت ا

 پرداخته كه جداي از تخطئه جايگاه اسال  در نزد جهانيان،ان، خويش، قتل و غارت آن

 دنپيش آورخود اخير فتاواي جنايات بار طول دو قرن ادامه و در را هاي جانگدازي صحنه

نهفته و تحجر و يك سويگي فرقه وهابيت ذات و خونباري كه تنها در ه سابق اي بيفتاو

هر ق كه  1343لو  كربالي معال، در سال مظاهر آن در حمله و كشتار بي سابقه مرد  مظ

و مي تواند در نفر از علما، سادات و مرد  را قلع و قمع كردند، نمودار گشته  7000حدود 

جبران ناپذيري را  جهي جهان اسال  تكرار و توسعه آن ضرباتصورت عد  مقابله و بي تو

 به پيكره مسلمين وارد سازد.

اذعان دارند كه هم اكنون كنند، پيگيري مي كه اين مسائل رامحققين و دلسوزان 

عنوان كتاب و جزوه  10000و تاكنون بوده سايت اينترنتي به تبليغ وهابيت مشغول 40000

لذا آنها با باشد. مي شر شده است كه تيراژ برخي از آنان ميليونيبر ضد تشيع در جهان منت

هستند، در صدد  "ثروتقدرت،مذهب و "تشكيل يك مثلث شو  كه داراي ابزار مشترك 

جامعه  "كه ريشه دربيدار گرايانه انقالب اسالمي هستند تا با مقابله با اصل آرمانخواهي 

 دارد،و با شناخت از عالئمي كه "عج-موعود اعتقاد به ظهور منجي عالم، مهدي"و "مهدوي

ز ، ابراي شيعيان اميرالمؤمنين علي )ع( آمده است براي اين روز موعود در روايات 

اضمحالل قدرت و هيمنه  زمينهگسترش اين فرهنگ در افكارعمومي ساير مرد  جهان كه 

دي و مخالفت با به خاطر داشته باشيم كه خموجلوگيري كنند؛ را پديد خواهد آورد، آنها 

ر نزد اين گروه، هيچ گاه رشد علمي واستقالل واقعي و عملي ملتهاي مسلمان علم و عقل د

ق علم و دين را امري شيطاني تلقي و بروز آن را جز فسادكشورهاي را برنتابيده و تلفي

مرتكب شد در تأييد اين ضرورت دردناكترين چيزي كه وهابيت اسالمي توجيه نمي كنند. 

 "المكتبه العربيه "آتش زدن كتابخانه بزرگ  اي ابد بر پيشاني آنان باقي است ،راو ب و ننگ

هزار نسخه خطي  40ب گرانقدر و كم نظير و بيش از هزار عنوان كتا 60بود كه بيش از 

كفار يهوديان ،منحصر به فرد داشت كه در ميان آنها برخي از آثار خطي دوران جاهليت ،
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طارق بن زياد و برخي خالد بن وليد ،عمر ،ابوبكر ، ثار خطي علي)ع( ،قريش و همچنين آ

وجود داشت. و نيز  "عبداهلل بن مسعود"از صحابه پيامبر گرامي )ص( و قرآن مجيد به خط 

در همين كتابخانه انواع سالحهاي رسول اكر  )ص( و بتهايي كه هنگا  ظهور اسال  مورد 

و اين در حالي است  موجود بود "هبل"،  "مناه  "،  "عزي  "،  "الت"پرستش بود مانند 

هنگا  تسلط وهابيان اين كند كه از قول يكي از مورخان نقل مي "ناصر السعيد " كه 

خود كتابخانه را به بهانه وجود كفريات در آن به آتش كشيده و به خاكستر تبديل كردند. 

عمدتاً يك گروه و فرقه ايدئولوژيك جز  گرا اين برخوردها نشانگر آن است كه وهابيون 

 ستند كه عملكردشان به شدت رنگ و بوي مذهبي دارد تا سياسي.ه

 :بررسي تاريخي

كه تعابير مختلفي هم از آن شده و حتي مسئله بنيادگرايي كه  ي سلفيريان سنت گراج

ها و ديشهها مطر  كردند روي اين نگرش استوار است، اصوالً جرياني است كه انغربي

ها، احكا ، باورهاي ثابت و تغيير ناپذير است كه افكارش مبتني بر يك سري پيش داوري

و چه شيعه با اين جريان مواجه هستند. در طول دو قرن  در دنياي اسال  چه اهل سنت

اخير جريانات پرقدرتي مانند : شاه ولي اهلل دهلوي در هند و عبدالوهاب در عربستان در 

ايستادند. بهترين تعبير اين است كه اين جريانها و سنت گرائي عقلي،  گرائياصول برابر

هاي ييري را در انديشه و برداشتگرفتار جمود و تعصب خاصي بودند كه هيچ گونه تغ

پرستي گري در معناي لغوي به معني تقليد از گذشتگان، كهنهسلفي ، لذا تافتندديني برنمي

: اصحاب السف الصالح( در Salafiyyeن است، اما سُلَفيه )يا تقليد كوركورانه از مردگا

خود را پيرو سلف اي است كه تمسك به دين اسال  جسته، معناي اصطالحي آن، نا  فرقه

دانند و در اعمال، رفتار و اعتقادات خود، سعي بر تابعيت از پيامبر اسال )ص(، صالح مي

اسالمي بايد به همان نحو بيان شوند كه در صحابه و تابعين دارند. آنان معتقدند كه عقايد 

عصر صحابه و تابعين مطر  بوده است؛ يعني عقايد اسالمي را بايد از كتاب و سنت 

گذارد، بپردازند. در اي غير از آنچه قرآن در اختيار ميفراگرفت و علما نبايد به طر  ادله

ا نصوص قرآن، احاديث و انديشه سلفيون، اسلوبهاي عقلي و منطقي جايگاهي ندارد و تنه
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نيز ادله مفهو  از نص قرآن براي آنان حجيت داردمعتقدان به سلف صالح، عقايد خود را به 

اي از فضالي حنبلي در اين دادند، اما پاره.ق( نسبت مي164رر241ل )حنباحمدبن

حنبل، با آنان به مناقشه پرداختند.پس از خصوص، يعني در نسبت آن سخنان به احمدبن

ها و افكار وي نزديك به يك قرن مالك سنت و بدعت بود، حنبل انديشهرگ احمدبنم

 تدريج فراموش شد.انتشار مذهب اشعري به گري تحت تاثيرتااينكه عقايد وي و نيز سلفي

.ق( با طر  1115رر1206در قرن دوازدهم هجري قمري، محمدبن عبدالوهاب نجدي )

انديشه پيروي از سلف صالح را بار ديگر به عرصه مجدد ادعاي بازگشت به اسال  اصيل، 

معتقد بود كه اسال   يعود غريبا«منازعات كالمي آورد. او با استناد به »بدأ االسال  غريبا و س

رو، وي با آنچه خود آن را بدعت و خالف اصل نخستين را در غربت يافته است؛ ازاين

به سادگي اوليه دين و پيروي از سلف  خواند، به مبارزه برخاست و مسلمانان راتوحيد مي

به هنگا  تسلط بر مكه مكرمه  1218در سال  " زدالعزيبسعود بن ع " .كردصالح دعوت مي

و بسياري از اعيان و اشراف بسياري از دانشمندان اهل سنت را بي دليل به شهادت رساند،

بي ثبات قد  نشان را بدون هيچ اتهامي به دار آويخت و هر كس را كه در اعتقادات مذه

و آنگاه منادياني فرستاد كه در كوچه و بازار بانگ ها تهديد كرد،داد به انواع شكنجهمي

هان اي مردمان ! به دين سعود داخل  "و في دين سعود و تظلو بظله الممدودادخل "زدند: 

ط شدن پس از مسل 1218وهابيون در سال  اش مأوا گزينيد !شويد و در زير سايه گسترده

قبه زادگاه پيامبر گرامي "معلي  "بر مكه تما  آثار بزرگان دين را تخريب نمودند. آنان در 

 و خديجه ، را ، و همچنين قبه زادگاه علي بن ابي طالب )ع( ، سلم (اهلل عليه وآله و )صلي

 و حتي ابوبكر را ويران و با خاك يكسان كردند.

ميالدي در  1703ن و عشيره تميم است كه در سال عبدالوهاب از افراد قبيله بني سنا

ن سليمان بن ناحيه عينيه به دنيا آمد و در جواني به مدينه رفته و در مكتب استاداني چو

و محمد السندي به تحصيل مشغول گشت و سپس به بصره و بغداد رفت و در آنجا ي كرد

و همدان مسافرت كرد  ازدواج كرد. وي پس از مرگ همسرش به ايران آمد و به كردستان

و سپس در اصفهان به تحصيل فلسفه اشراق و تصوف پرداخت، سپس به قم رفته و در 
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به عينيه، زادگاه خويش بازگشت و در آنجا به سپس ن حنين شد و آنجا از پيروان مذهب اب

التوحيد« را كه بيان كننده ي عقايد مذهبي »تبليغ عقايد مذهبي خويش پرداخت و كتاب 

 ، به رشته ي تحرير درآورد.اش بود

پس از آنكه از عينبه بيرون رانده شد رهسپار درعيه از  1160شيخ محمد در سال 

گرديد. در آن وقت امير درعيه محمد بن سعود )جد آل سعود( بود  شهرهاى معروف نجد

وى به ديدن شيخ رفت و عزت و نيكى را به او مژده داد. شيخ نيز قدرت و غلبه بر همه 

نجد را بوى بشارت داد و بدين ترتيب ارتباط ميان شيخ محمد و آل سعود آغاز بالد 

كه با مسلمانانى كه بود اين مزبور شيخ  گرديد. يكى از بزرگترين نقاط ضعف برنامه زندگى

آنان   له كافر حربى مى كرد و براى جان و ناموماز عقائد كذائى او پيروى نمى كردند، معا

ج نجد از قبيل يمن و حجاز و ائى كه وهابيان در نجد و خارارزشى قائل نبود. جنگه

با جنگ و غلبه بر آن  راه انداختند برهمين پايه بوده، هر شهرى كه قاطراف سوريه و عرا

امالك خود قرار مى دادند و الّا به غنايمى كه بدست مى آوردنداكتفاء مى كردند. كسانى كه 

 را مى پذيرفتند بايد با او بيعت  با عقائد او موافقت مى كردند و دعوت او

مى كردند و اگر كسانى به مقابله برخيزند بايد كشته شوند و اموالشان تقسيم گردد، طبق 

سيصد مرد را به قتل رسانيدند و اموالشان را  اين رويه از اهالى قريه مضول در شهر احسا

 به غارت بردند. 

پنج هزار تن را به قتل رسانيدند پس  سپاه وهابى در شهر كربال رسوائى به بار آورد و

. ر  اما  حسين )ع( حمله ور شده و اموال آنرا به غارت بردندحطرف خزينه هاى از آن به 

از زمانيكه شيخ محمد بن عبدالوهاب عقائد خود را ابراز و مرد  را به پذيرفتن آنها دعوت 

تند، نخستين كسى كه به كرد، گروه زيادى از علماى بزرگ به مخالفت با عقائد او پرداخ

شدت با او مخالفت برخاست پدرش عبدالوهاب و سپس برادرش شيخ سليمان بن 

 ز علماى حنبلى محسوب مى شوند.عبدالوهاب بودند كه هر دو ا

نويسد: وهابيان به صورت غافلگيرانه وارد شيخ عثمان نجدي از مورخان و هابي مي

روي قبر حسين )عليه ها كشتند،كوچه و بازار خانهكربال شدند و بسياري از اهل آنجا را در 
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هر چه در شهر از  وو آنچه در داخل قبه بود به چپاول بردند، را خراب كردند،  السال  (

نزديك ظهر از شهر خارج طال و قرآنهاي نفيس يافتند ربودند ،فرش ، لبا  ،اسلحه، اموال ،

نويسند كه اهالي كربال را كشته بودند. برخي مي شدند در حالي كه قريب به دو هزار نفر از

كشتار بي رحمانه بيست هزار نفر را به قتل رساندند. وهابيان بعد از وهابيان در يك شب ، 

السال  ( با همان لشگر راهي نجف اشرف اهل كربال و هتك حرمت حر  حسيني ) عليه

كربال و آمادگي دفاعي به ولي مرد  نجف بخاطر آگاهي از جريان قتل و غارت  شدند،

مقابله برخواستند و حتي زنها از منزلها بيرون آمده و مردان خود را تشجيع و تحريك به 

نيز گروهي براي انهدا   1215ردند تا اسير قتل و چپاول وهابيان نشوند و در سال كدفاع مي

اي از عدهعاز  نجف اشرف شدند كه در مسير با السال  (مرقد مطر حضرت امير )عليه

 اعراب درگير شده و شكست خوردند.

اي علماي مكه را به آيين خود دعوت وهابيان پس از قتل عا  مرد طائف طي نامه

ردند آنان در كنار كعبه گردآمدند تا به نامه وهابيان پاسخ گويند كه ناگهان جمعي از ك

يان داشتند، مرد  ستمديدگان طائف داخل مسجدالحرا  شدند و آنچه بر آنان گذشته بود ب

سخت به وحشت افتادند چندان گويي كه قيامت بر پا شده است. آنگاه علماء و مفتيان 

ه از مكه مكرمه و ساير بالد اسالمي براي اداي مناسك حج آمده مذاهب اربعه اهل سنت ك

تابد و بر امير مكه واجب دانشتند تا به مقابله با آنان بشابودند به كفر وهابيان حكم كردند، 

و فتوا دادند كه برمسلمانان واجب است تا دراين جهاد شركت نمايند و در صورت كشته 

 شدن شهيد خواهند بود. 

كه اين فكر عملي نگرديد. نمودند حمله به مكه را قصد ها پرتغالين بود كه اين زمادر 

و  در همان قرن خلفاي عثماني كه متوجه عربستان شده بودند، به تدريج سواحل غربي

ميالدي،  18سپس تمامي عربستان را زير سلطه خود در آوردند. در اين زمان يعني قرن 

وي خود را مصلح مذهبي دانسته و مذهب خاص در نجد قيا  كرد.  محمدبن عبدالوهاب

خود را تبليغ مي كرد. آيين و فرقه ي جديد به وجود آمده توسط محمدبن عبدالوهاب، در 

واجه گرديد، چرا كه مخالفان افكار و عقايد وي عليه او قيا  آغاز با مشكالت فراواني م



 21 / ماهيت شناسي وهابيت نوين ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 

به دست آوردن حامياني از  كردند و تعرضاتي انجا  دادند كه در نتيجه ي آنها، وي در صدد

حاكم شهر نجد برآمد؛ اما آنها هيچ يك از تر  ايجاد آشوب و بلوا، حاضر به انجا  و 

ن سعود حاكم شهر )درعيه( را با خود قبول چنين كمكي نشدند. تا سرانجا ، محمدب

همداستان كرد. محمدبن عبدالوهاب و محمدبن سعود با يكديگر عهد و پيمان بستند كه در 

ين راه، از هيچ كوشش دريغ نورزند و بر مبناي اين قرارداد، عبدالوهاب بر نفوذ مذهبي ا

مروزي نتيجه پيوند بنابراين، عربستان ا.خويش و محمدبن سعود نيز بر قدرت خود افزودند

 . شددرت سياسي و نظامي خاندان سعودي و محمدبن عبدالوهاب، بنيانگذار فرقه وهابيت ق

يون توانسته اند، در كنار تشكيالت مذهبي حكومتي و وزارتخانه افزون بر اين وهاب

ارت شئون اسالمي، اوقاف، دعوت و ارشاد، سازمان هاي عريض و طويل زهايي چون و

رابطه با امور مذهبي و گسترش آيين وهابيت تشكيل دهند كه سازمان رابط ديگري را در 

عروف و نهي از منكر، از جمله ي المي، سازمان علماي بزرگ و سازمان امر به معالم اس

تن از علماي طراز اول وهابي  21آنهاست. سازمان علماي بزرگ يا »كبار العلما«، مركب از 

دور فتوا و ايفاي نقش مهم و اساسي در مسائل است كه بيشتر فعاليت اعضاي آن ص

از نگاه وهابيون، جماعت زيادي از مسلمانان موحد .سياسي و مذهبي عربستان است

نيستند، چرا كه مي كوشند تا عنايت خدا را با زيارت قبور اوليا به دست آورند، پس 

ز غيرخدا را كفر مشركند. تفسير قرآن بر پايه ي تأويل را كفر مي شناسند، شفاعت جستن ا

مي نامند، ذكر نا  پيامبر، ولي يا فرشته را در نماز شرك مي دانند و براسا  اين آموزه ها، 

ن را كافر و مشرك دانسته و مقابله با آنان را وظيفه ي ديني خود مي دانند. در تشيع و شيعيا

فر دانسته شده بار افراد غيروهابي كا 24رساله عبدالوهاب به نا  »كشف الشبهات« بيش از 

  .اند

شود ها و رويكردهاي وهابيان در عربستان و ساير كشورها مراجعه اگر به انديشه

ها يا عملكرد بسيار سخيفي هاي بسيار واپس گرا كه انديشهدسته كه حتيمشاهده مي گردد 

كه غير از اخوان  -از جريان وهابيت جدا شدند. جريان اخوان  ،را از خود به جاي گذاشتند

استفاده از مظاهر تمدن جديد به طور كلي حرا  است و معتقد بودند، - المسلمين مصر بود



 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1399 پائيز، 12 شماره ،چهار سال  راهبردي، محيط فصلنامة / 22

 

ره و روش پيامبر و اصحاب او را الگوي خود قرار ما بايد به صدر اسال  برگرديم و سي

كردند به عنوان شيوه زندگي خود برگزينيم؛ دهيم و همان گونه كه آنها عمل و زندگي مي

هاي گر  ها با توپ و سال زه اي رسيده بود كه حتي وقتي انگليسيجمود آنها به اندا

كردند، با همان شمشير و نيزه نميحمله كردند، از آنجا كه استفاده از سال  مدرن را تجويز 

نظامي مدرن برخورد كنند، در نتيجه به طور كلي فناوري  هاي جديد وخواستند با سال مي

به و ن سعود داشت بنزديكي كه با ادليل وهابيت باما  ديدبعداز مدتي نابود گر اين جريان

دنياي مسامحه با عقالنيت و اندكي از اي حاكميتي و اصل حيات طايقه يدليل ضرورتها

براسا  نيازهاي حيات درهم تنيدگي وهابيت با قوميت سعودي،  .مدرن را پذيرفت

چه  –مذاهب ديگر اسالمي  به ايجاد پادشاهي اي انجاميده كه در آناستعماري انگلستان 

طرفداران بيداري و استكبار جايي براي رشد و نمو ندارند؛ به خصوص  –سني و چه شيعه 

ر ضديت خاص وهابيت با آنها، در شرايط ناگواري، مملو از تبعيض و ستم به خاط ستيزي

 .به سر مي برندتوأمان از سوي وهابيت و استعمار 

ك ارزشمند براي و شيعه ستيزي يك ابزار استراتژي پس از پيروزي انقالب، فرقه گرايي

از انقالب كه براي كنترل جريانات آزادي طلب، نشأت گرفته  شده رگزيدرهبران سعودي ب

  .و گسترش نفوذ عربستان در سراسر خاورميانه و آسياي مركزي به كار مي آمد

 :محيط نگاري

كه، همان مذهب سلف صالح اي جديد، بلاعتقاد وهابيان، مذهب وهابي نه نحلهبه

نامند؛ زيرا آنان مدعي هستند كه در اعمال و افعال فيه« نيز ميرو، خود را »سلاست و ازاين

كنند. از سلف صالح، يعني از اصحاب پيامبراكر )ص( و تابعين آنان پيروي ميخود، 

بر)ص( وهابيان معتقدند كه بايد اسا  دين بر قرآن و مفاهيم ظاهري احاديث صحيح پيام

و اصحاب او نهاده شود و در پي آنند كه اين آيات و روايات بدون هرگونه تغيير و تأويل 

رو، آنان آن ؛ يعني صرفا به ظاهر مفاهيم آنها عمل شود. ازاينمورد استناد و عمل قرار گيرد

 كند، انحراف ازدسته از رفتار و كردار مسلمانان را كه با قرآن و احاديث اصلي تطبيق نمي

سعود بن عبدالعزيز پس از تصرف مدينه  "شمارند. اصول و فروع اصلي قرآن و اسال  مي
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و درهاي مسجد را بست و سجد النبي گردآورد ،مدينه منوره همه اهالي مدينه را در م

اليو  اكملت لكم دينكم "هان اين مرد  مدينه بر اسا  آيه شريفه  .اينگونه سخن آغاز نمود

به نعمت اسال  مشرف شديد حضرت احديت از شما امروز به كمال رسيد ،دين و آيين  "

را رها كنيد و هرگز از آنها به  ديگر اديان باطله نياكان خودگرديد،  شما راضي وخشنود

نيكي ياد نكنيد از درود و رحمت فرستادن بر آنها به شدت پرهيز نماييد زيرا همه آنها به 

 اند. آيين شرك در گذشته

با برداشت هاي غلط و افراطي ثابت كرده اند كه در كاركردهاي تاريخي خود  يونوهاب

كم تكفيرو اعدا  غيرمسلمان، كه به ازاحكا  و دستورالعمل هاي اسال ، مثل دادن ح

حربي به جر  كافر شيعيان و مسلمانان خصوص بعد از سقوط صدا  درعراق با دستگيري 

به جهان در ها در مقابل دوربين و نشان دادن آن همراه بود، وسر بريدن و گردن زدن آن

د  جهان حالي كه نواي قرآن در حال پخش آيات جهاد است وساير اقدامات تروريستي ،مر

كرده وعالوه بر بازكردن باب توهين و انقالبي و ضد استعماري بدبين را نسبت به اسال  

  و قرآن خواند، مسير تحقق درخشونت گرا بودن اسال "پاپ"افترا به اسال  نظير آنچه كه 

 نمود. بويژه صهيونيسم را نيز هموارتراستعمار غرب اهداف ضداسالمي 

غرب كشورهاي استعماري و ديگر شاخه هاي آن وهابيت  به جهت اينكه نطفه تشكيل

بوده و از پايه هاي اعتقادي منحرف و متزلزل وجدا از واليت ائمه اطهار)ع( كه منشا 

را دشمن شماره  "شيعه"الهي اند، برخوردار است، لذا هميشه جاهالنه تفسيروتبيين آيات 

رد، و در اين بين امريكا و به زدن به شيعيان دايك خود خوانده و همواره سعي در ضر

صهيونيسم بين الملل هستند كه بيشترين نفع را براي دشمني با كل اسال  مي برند. آنها با 

خالصه  "واليت پذيري "و "شهادت"و  "انتظار" اطالع از فرهنگ شيعه كه در سه عنصر

مي شود،به اهميت قدرت شيعيان پي برده و لذا همواره با حمايت وتحريك پنهان 

 ، سعي درمهاراين قدرتي دارند كه انقالب اسالمي ايران نماد مسلم آن است. "وهابيت"

الجهود التي  نويسد: »و قد تشيع بسببهاي مدينه ميدكتر ناصر قفاري استاد دانشگاه

كتاب » عنوان المجد في تاريخ  يبذلها شيوخ االثني عشريه من شباب المسلمين، و من طالع
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االمر حيث يجد قبائل باكملها قد تشيعت« . )اخيرا تعداد زيادي از البصره و نجد« يهوله 

اند و اگر كسي كتاب »عنوان المجد في تاريخ اهل سنت به طرف مذهب شيعه گرويده

افتد كه چگونه برخي از قبايل عربي به صورت و نجد« را مطالعه كند به وحشت ميالبصره 

از اينها سخن شيخ مجدي محمدعلي محمد تر اند(. جالبكامل، مذهب شيعه را پذيرفته

گويد: »جاءني شاب من اهل السنه حيران، و سبب حيرته نويسنده بزرگ وهابي است كه مي

... حتي ظن المسكين انهم مالئكه الرحمه و فرسان الحق«.  انه قد امتدت اليه ايدي الشيعه

ت او را جويا هاي اهل سنت حيرت زده نزد من آمد وقتي كه علت حير)يكي از جوان

شد ، دريافتم كه دست يكي از شيعيان به وي رسيده است، و اين جوان سني تصور كرده 

به نظر مي رسد همين  ذال باشند(.است كه شيعيان مالئكه رحمت، و شير بيشه حق مي

عوامل باعث شده است كه توسعه نفوذ حوزه هاي علميه مورد حمايت وهابيت بصورت 

پيرامون و درون كشورهاي شيعه نشين ساماندهي و يا تجهيز و يا عميق و گسترده اي در 

 مورد حمايت قرار گيرند كه قويترين سطح نفوذ بين المللي از آن 

هر. ابتدا به صورت  1369در سال مكرمة است : اين دانشگاه »جامعة ا  القرى« بمكة ال

زراء به دانشگاه ا  هر. با موافقت مجلس الو 1401دانشكده »الشريعة« تأسيس و در سال 

القرى تغيير نا  داد. هدف از تأسيس اين دانشگاه، آموزش زبان عربى و گسترش فرهنگ 

كشور داراي شعبه است.  25اسالمى براى زنان و مردان مسلمان است و در بيش از 

دانشكده هاى »كلية الشريعة«، »مركز البحوث العلمى«، »احياء التراث االسالمى«، »مركز 

النفسية والتربوية«، »مركز ابحاث الحج«، »معهد تعليم اللغة العربية« و »المركز البحوث 

العالمى للتعليم االسالمى« زيرنظر اين دانشگاه فعاليت مى كنند. به تعبير ديگر اين سياست 

كه  حوزه هاى علمى ر دينى عربستان، به شكل دانشگاهى توسعه و تكامل يابند موجب 

شگاههاي عربستان مروّج آيين و مذهب رسمى وهّابيت در جهان شده است كه عمالً دان

اسال  باشند. از گذشته هاى دور تاكنون، از داخل و خارج عربستان عالقه مندان به تحصيل 

در رشته هاى دينى مانند قرآن، تفسير، حديث، تاريخ اسال  و فقه جذب دانشگاه هاى اين 

لك سعود«، »جامعة الملك عبدالعزيز« و »جامعة كشور مانند »جامعة ا  القرى«، »جامعة الم
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االسالمية فى المدينة« مى شوند. براى نمونه، دانشگاه اسالمى در مدينه )تأسيس در سال 

دانشكده تخصصى و بخش هاى گوناگون وابسته، به آموزش دانش جويان  5هر.( با  1381

يث و روايات شريفه، در شريعت اسالمى، تبليغ و ارشاد، اصول دين، قرآن و حديث، حد

مطالعات اسالمى، زبان عربى و مانند آن مى پردازد. فارغ التحصيالن اين مراكز علمى به 

اقامه نماز جماعت در مساجد و تبليغ مسائل شرعى و دينى در داخل و خارج عربستان 

مشغول مى شوند. و نقش فراواني در ايجاد گروههاي تندرو در طالب و دانشجويان ديني 

. كه مي توان از گروه طالبان گروه جهنگوي سپاه صحابه و در نهايت القاعده نا  برد. دارد

سپاه صحابه نمونه كامل يك حزب تفرقه گرا و مورد حمايت عربستان در پاكستان مى 

باشد. اين گروه در زمان حكومت ژنرال ضياءالحق تأسيس و با سرعتى بى سابقه در سراسر 

عاليت »سپاه صحابه« از مناطقى هستند كه قبالً محل فعاليت كشور گسترش يافت. مراكز ف

فئودال هاى شيعه مذهب بوده و تأسيس »سپاه صحابه« يكى از ابزارهاى فئودال هاى سنّى 

مذهب در مبارزه با شيعيان مى باشد. از سوى ديگر عربستان سعودى كه پشتيبان سرسخت 

شده و مجدداً پس از دوره نواز شريف ضياءالحق و بعد از ناامني هاي ايجاد شده محدود 

به حمايت از طالبان تبديل شد كه در ادامه شعارها و اهداف تأسيس »سپاه صحابه« به دفاع 

از احترا  به صحابه )گرايش وهّابيان( و مبارزه با افكار شيعيان )به بهانه مخالفت با صحابه( 

گم راه كننده آن ها و كارهايى و انقالب اسالمى ايران سوق داده شد. تبليغات گسترده و 

مانند آد  ربايى، سرقت مسلّحانه، ترور، كشتار جمعى )بمب گذارى( و اعمال وحشيانه 

 ديگر، باعث ايجاد وحشت و دلهره در بين شيعيان شده است.

الز  به ذكر است كه جمعيت العمالء و لشكر جهنگوي گروهك هاى وابسته ديگرى 

ش مى كنند مانند گروه »سوار اعظم« به رهبرى موالنا را كه در جهت اهداف آن ها تال

اسفنديار و سليم اهلل خانى و گروه »حركة االنصار« و »تنظيم الدعوة« تأسيس نموده 

در ادامه جغرافيائي اين توسعه در افغانستان گروه »طالبان« كه از حمايت جدي قو   است. 

،  I.Sست اطالعات ارتش پاكستان پشتون )بزرگ ترين قو  افغانستان( برخوردار و به د

»جمعيت العلما«ى پاكستان و مدار  ديوبند، )محل آموزش انديشه ها و پندارى هاى 
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وهّابيان( توسعه گرفت. هرچند طالبان افغانستان، مدعىِ استقرار شريعت غرّاى 

محمدى)صلى اهلل عليه وآله( هستند و خود را حنفى مذهب و صوفى مشرب قلمداد مى 

سال گذشته قومي  250لى اعمالشان نشان دهنده احياى سنّت هاى قومى و قبيله اى كنند، و

مذهبي مى باشد كه اين باورها و سنّتها شباهت زيادى با عملكرد وهّابيان دارد، به طورى  –

كه شواهد موجود نشان از حمايت كامل سياسى، فكرى و اقتصادى عربستان از آن ها دارد 

  با يك دسته دويست نفره به طور  1994نست در دوازدهم اكتبر كه براي اولين بار توا

سريع، در سايه حمايت مالى و نظامى دولت پاكستان، امريكا، عربستان سعودى و امارات 

متحده عربى، توانستند مناطق وسيعى را از دست دولت افغانستان خارج كنند و به تصرّف 

نو  هند، كشورهاى كنيا، اتيوپى، اوگاندا، خود درآورند.جزاير مالديو، سرىالنكا در اقيا

غنا، نيجريه، مالى، سنگال، ليبى، استراليا، كانادا،امريكا، آرژانتين، فيليپين، سنگاپور، اندونزى، 

مالزى، چين و ژاپن از ديگر مناطقى هستند كه رژيم آل سعود با شيوه هاى گوناگون در 

 ( مى پردازد. اين كشورها به تبليغ اسال  وهّابى )اسال  سلفى

و زمينه هاي مورد اشاره باعث گرديده كه وهابيت چند سالي در عرصه اقدامات و 

فعاليت هاي گروهها و جمعيت هاي ديني و مذهبي وارد شده و درحجم گسترده و چشم 

محورها و قالب هاي اصلي فعاليت خود را در حوزه  گيري در اين كشورها عمل كند و 

  : هاي زير دسته بندي كند

  ر فعاليت هاي تبليغي در مساجد و مراكز ديني 1

ر فعاليت در حوزه توزيع و فروش كتاب و انواع منشورات در قالب تاسيس كتاب 2

  . فروشي و عرضه لواز  التحرير

  . ر جذب و تربيت طالب علو  ديني 3

خي ر اعطاي بور  به متقاضيان و عالقمندان تحصيل در دانشگاه هاي عربستان و بر 4

  . ديگر از كشورهاي عربي

  . ر دايركردن كال  هاي آموزشي قرآن و عقايد در نقاط مختلف 5

  . ر حضور فعال در سطح دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي با اشكال مختلف 6
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  ر راه اندازي مراكز فروش و تجارت كاال با گرايش تبليغي 7

ني با رويكرد ترويج و تبليغ ر ورود در برخي مشاغل خدماتي ازجمله تاكسي را8

  . وهابيت

، عربستان سعودي كه بيش از هر اخير پس از صعود ناگهاني قيمتهاي نفت در دهه

كشور ديگري از اين رشد ناگهاني قيمتها متمتّع شده بود مدار  مذهبي وهابيون در 

براي قرار داد و زمينه را وهابيت را تحت حمايت مالي مستقيم هاي مختلف اسالمي كشور

تحصيل صدها طلبه جوان در اين مدار  فراهم ساخت. اين مدار ، طلبه هاي زيادي را 

از بقيه نقاط جهان عرب به سوي خود جذب كردند و صدها روحاني وهابي را پس از 

رسيدن به مدارج باالي ترقي به كشورهايشان عودت دادند تا عقايد مذهبي فرقه وهابيت را 

، كمك مالي بسيار خوبي را نيز از عربستان هاي مسلمان مت در آنجا گسترش دهند. حكو

را اش گستردهتسلط فرهنگي خرج و عربستان توانست با اين  ندسعودي دريافت مي كرد

 اخوان المسلمين و وهابيت كه از ديرباز همواره مورد مناقشه خاورميانه عربي  در منطقه

پول  به اين كشورها سعودي مستقيماً  وقتي عربستانو به تعبيري  بوده است را تأمين كند

نيز متقابالً بايد به علماي سعودي خوشآمد مي گفت. در واقع،  هاي مزبورمي داد حكومت 

 مي افتد.در جريان  اين كشورها نوعي داد و ستد سياسي در

ايران هم در حال تبديل شدن ين نفوذ سياسي در پوشش مذهب همزمان با انكشاف ا

در منطقه است و اين كشور يكي از رقيبان مهم دارساز اسالمي و بييك قدرت موثر 

تأكيد بر در منطقه است. ايران با و جريانهاي انحرافي مورد حمايت غرب ستراتژيك امريكا 

بمنظور محدود سازي صحنه هاي حضور امريكا در جهان اسال   عراقحفظ حقوق ملت 

سياستهاي پنهاني افغانستان ي او در بخطر افتادن منافع كليدامريكا هرا  سبب گرديد تا 

و ديگر كشورهاي مخالف تا بتواند ايران خود را بصورت جدي تعميق و توسعه بخشد 

قابل تحقق است را مهار كند و اين كار تنها در صورتي نفوذ تاريخي او را در سطح منطقه، 

ي را ستحيل كه بتوان با جنبش هاي داخلي معارض يكديگر، انرژيهاي متمركز ضد امريكائ

اين ميانه موفق در چالش ديني با رويكرد سلفي به ميان آوردن يك و مستهلك نمود و 



 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1399 پائيز، 12 شماره ،چهار سال  راهبردي، محيط فصلنامة / 28

 

ضتي تحول ساز بوده  و مي تواند 8جلوه كرده است. تجربه ثابت كرده است وهابيت نه

از كرد موجب شود تا سياسي عربستان ايفا همچون  نقش حساسي كه در تكامل جغرافياي 

قدرت سياسي پيروان مذهب چهارگانه اهل سنت ين وهابيت و بعد سياسي، اتحاد ب

كشورهاي در سراسر سنت ي قبيله و پايگاه و هستهدو در فراسوي در خاورميانه ومذهبي 

خود را بر ساير مناطق و و نمايندگي گسترش يابد و آنها بتوانند، تسلط ساخت نيافته منطقه 

 عنوان نماينده پنهان نفوذ غرب و به يت بهقبايل استحكا  بخشند. در حال حاضر نفوذ وهاب

بگونه اي دليل ايفاي اين نقش تاريخي و حياتي، فراتر از نقش رسمي يك نهاد ديني است 

وهابيت فرهنگ، تاكنون ديد كه از زمان تأسيس رژيم سعودي، كه مي توان اين مطالبه را 

بر همه ي تمايالت  شكل داده و در نهايتتعريف و آموزش و پرورش و سيستم قضايي را 

تأثير گذاشته است. در عربستان كنوني، مفتي هاي منطقه و گرايش هاي اسال  گرايي سني 

وهابي، در اوضاع سياسي جامعه نقش برجسته اي دارند و وزراي دادگستري، حج و شئون 

  .اسالمي، اوقاف، و دعوت و ارشاد با مشاورت آنها انتخاب مي شوند

 :تجزيه وتحليل

سنتي كه روي باورها و تعصباتي كه داشته و به جهت محافظه كاري هيچ گونه جريان 

كرده كه حفظ وضع موجود به سود اوست، چون وابسته به پذيرد و حس ميتحولي را نمي

ديده كه با تحوالت اجتماعي مخالفت جريانات اقتصادي سنتي بودند منافعش را در آن مي

هاي سياسي هستند كه از لندن هدايت ره مي كند، سايتهايي كه او به آنها اشاسايت كنند.

و اداره كنندگان آنها مخالفان نظا  جمهوري  www.isl.org.ukمي شوند مانند: سايت: 

اسالمي مي باشند، اكنون بايد ديد اين سؤالها را خود اين جوانان مطر  كرده اند و پاسخ 

اند يا افراد ديگر رويگردان شده و به حزب اموي درآمده انقالب اسالميآنگاه از  اند،نيافته

نتيجه تحوالت عراق نيز كه به افزايش قدرت شيعيان و  اين سؤالها را مطر  كرده اند؟!

تحقق حقوق آنها و آغاز رقابت سياسي و حتي نظامي بين شيعيان و سني ها انجاميده، 

و موجي از نگراني را نه تنها در عربستان، بلكه در ديگر  وضعيت موجود را تشديد كرده

كشورهاي سني كه جمعيت هاي شيعه در كشورهاي خود دارند و به آنها ظلم و ستم مي 

http://www.isl.org.uk/


 29 / ماهيت شناسي وهابيت نوين ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 

كنند، برانگيخته است و موجب افزايش خشونت، هم در كال  و هم درعمل عليه شيعيان 

بي ها شيعيان كافر بوده و از نظر وها .شده است و بر خشونت هاي فرقه اي افزوده است

اند؛ گناهي مروج شرك هستند. آنها از اصول توحيد تجاوز كرده، مرتكب گناه بدعت شده

وهابيون شيعيان را مسئول سقوط خالفت اسالمي در بغداد،  .كه مجازات آن مرگ است

 تهاجم مغول ها و كشتار بسياري علماي خود مي دانند؛ اتهاماتي كه دروغ بودن آن بسيار

 واضح و آشكار مي نمايد. 

، با عملكردهاي جاي داده استطيف سلفي و تكفيري امروز كه خود را در  "وهابيت"

جاهالنه وظالمانه خود باعث تحقق دو هدف عمده سران استكبارشده ونقش تكميل كننده 

 البوطيدكتر محمدسعيد رمضان .را ايفا مي كنندصهيونيسم، استكبار و تحجر اضالع مثلث 

منتقدان انديشه سلفيه و فرقه وهابيت، در كتاب »السلفية مرحلة زمينة مباركة ال مذهب  از

اي نسبتا نوخواسته است كه گويد: »سلفيه پديدهاسالمي« درباره سلفيه و پيدايش آن مي

اي خودخوانده شمرد؛ فرقهانحصارطلبانه مدعي مسلماني است و همه را جز خود، كافر مي

يدن جامه انتساب به سلف صالح و با طر  ادعاي وحدت در فضاي دركشتنكه با به

مذهب، با بنيان وحدت مخالف است. سلفيه، يعني همان بستر وهابيت، مدعي است كه بي

هيچ مذهبي وجود ندارد و بايد به عصر سلف، يعني دوران صحابه، تابعين و تابعينِ تابعين 

ها رنها تالش و جستجوي عالمان فرقهبازگشت و از همه دستاوردهاي مذاهب كه حاصل ق

سنگ از فرهنگ اسالمي در ابعاد گوناگون پديد آورده است و با اي گرانبوده و اندوخته

پاسداشت پويايي اسال  و فقه اسالمي آن را به پاسخگويي به نيازهاي عصر توانا ساخته 

كند دعوت بلند مياست، چشم پوشيد و “اسال  بالمذهب” را اختيار كرد.« سلفيه دستي به 

شدن برويم« اما با دست ديگر، گويد: »بياييد با كنارگذاشتن همه مذاهب به سوي يگانهو مي

كشد و مدعي است كه با حذف ديگران از جامعه اسالمي و راندن آنان شمشير تكفير برمي

 كند. عبدالعزيز قاري از علماي بزرگ مدينهبه جمع كفار، جامعه اسالمي را يكدست مي

رسما اعال  كرد كه ما امروز در برابر دشمن مشتركي هستيم كه داراي دراين رابطه منوره 

باشد: امريكا ، يهود وروافض )شيعه( و حوادث عراق و لبنان ثابت كرد كه سه زاويه مي
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هدف اصلي اين دشمنان اهل سنت و جماعت هستند و ما بايد در برابر اين دشمنان متحد 

يك مذهب  راياگويد: كساني كه بر اين باور هستند كه اهل سنت دمي باشيم. تا آن جا كه

به مذاهب اربعه را از محدوده اهل سنت و جماعت خارج  تقادهستند بايد تالش كنند اع

 كنند و گرنه اين مذاهب چهارگانه فقهي وسيله انحراف جامعه خواهد بود.

ردارد وبا اين ابزارها سعي قرا "قدرت"و"مذهب"،"ثروت"بر سه پايه :  وهابيت امروز 

درپيشبرد اهداف كالن خود در جهان دارد.دارابودن كارتلهاي بزرگ نفتي و اقتصادي،در 

الشرق الجزيره ، العربيه ،چون  عربي منطقه اختيار داشتن نبض فكري و سياسي رسانه هاي 

سياري از ،و بمسلمان منطقه و...،اداره بنيادهاي علمي و فرهنگي در كشورهاي االوسط 

دارد.آنها با در اختيارداشتن  منطقهدر  وهابيتامپراتوري پنهان "موارد ديگر،همه نشان از

و رسيدن به قدرت پنهان  در كشورهاي اسالمي ثروت، قادر به نفوذ هرحاكميت غيرمردمي 

و آشكار مورد نظر خود در بين آنها دارند.اما آنچه در اين بحث حائز اهميت است 

ا وپنهاني است كه بين منابع ثروت و قدرت غربي يعني امريكا وكشورهاي ارتباطات پيد

، با شيوخ وهابي وجود بصورت تاريخي از هفت دهه پيش  غربي وصهيونيسم

دارد.اگرهمانطور كه اشاره شد، صهيونيسم را منشا فكري و سياسي تاثير گذار در معادالت 

البي  ازطرفي امريكا و سرسپردگيفرض كنيم، و  "را  يك مثلث"بين المللي به عنوان 

به منافع و سياستهاي صهيونيز  را دركنار تعلقات خاص  يهودي در سنا و پارلمان آمريكا 

ضلع "سران كشورهاي غربي به اسرائيل ظلع ديگر آن درنظر بگيريم، آنچه باعث تكميل 

، اين مثلث شده است، نقش وعمل سران و حاكمان وهابي برخي كشورهاي عربي "سو 

كه تاييد اشغال  بويژه عربستان سعودي از سياستهاي آنها براي تحقق اهداف شان است

هاي دست نشانده فلسطين توسط صهيونيست ها آغازگر اين حركت وحمايت از دولت

 عربي و طرفدار صهيونيسم در منطقه ادامه و تداو  اين سياست است .

ده سال گذشته يك پيامد منفي حضور و فعاليت وهابي ها در خاورميانه طي ده دواز

ديگر نيز داشته و آن اينكه گاهي ارگانها و دستگاه هاي ذيربط اين كشور در حوزه مسائل و 

مسئوليت هاي ديني را رودرروي هم قرار داده و آنها را باهم درگير كرده است. گسيل 
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ريب سياسي مذهبي عربستان به سمت كشورهاي شيعه نشين و مسلمانان شوروى سابق )ق

ميليون نفر( و در اقليت شيعي در كشورهاي تازه استقالل يافته آسياى ميانه مانند  70

تركمنستان، تاجيكستان، قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، آذربايجان، ارمنستان و چچن 

همچون زمان هاى گذشته، مورد طمعِ سياست هاى قدرت و تبليغات وهّابيان بوده و 

 هستند. 

راكز مذهبى، كمك هاى مالى براى تغيير مذهب و ارسال و اهداى تأسيس مسجد، م

كتاب ها و نشريات و مبلّغان مذهبى وهابي و سلفي و قاريان قرآن برجسته و اعزا  رايگان 

ائمه جمعه و جماعت براى اقامه نماز و سخن رانى از ديگر برنامه هاى وهّابيان سعودى 

چيني و توسعه تبليغات اسالمى در كشورها، هبراى اين مذاهب و كشورها بوده و با زمين

امكان سفر گسترده برگزيدگان اين طيف را به عربستان براى مراسم حج و همايشهاي 

 مذهبي مربوطه را تسهيل مي نمايد.

فاش شدن نقش راهبردي امريكا در استفاده از افكارافراطي وهابيون براي ايجاد گروه 

، نشان داد كه پايه هاي اعتقادي تندروهاي به ظاهر  1988القاعده در سال در افغانستان 

فكري شان در چارچوب حكومت هاي عربي چون عربستان  -اسالمي كه منشا سياسي

و بي ديني  تا چه اندازه غيراشغالگري و الحاد كمونيستي تعريف ميشود، در مبارزه با 

كه در فضاي  برسپتام 11حمالت تروريستي و حتي گزينش القاعده در  استبوده ارزش 

ناامن از دست دادن چرخه هدايت اين گروه از سوي امريكا بعد از پايان جنگ سرد بوده 

است كه در عمل در راستاي منافع غرب موجب بهره وري از فرصت جديد و زمينه سازي 

، كه اگر اينها را شدآن كشوربه خاورميانه واشغال دو كشور افغانستان وعراق لشكركشي 

اط تنگاتنگ سران وهابي حكومت سعودي و برخي ديگر كشورهاي عربي با دركنار ارتب

سياسي  -عميق فكريتحديد بيعت و همگرائي سردمداران كاخ سفيد قرار دهيم، با يك 

كه نگاهي به آحاد جنايت  امريكائي مواجه مي شويم "نومحافظه كاران"و  "وهابيون"بين 

 . ضيح  دهدسلفيون در اين دهه مي تواند اين روند را تو
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 2001بررسي چرخشهاي وهابيت پس از حادثه يازده سپتامبر 

قبل از بررسي علل چرخشهاي اين گروه ذكر اين نكته الز  است كه برخي پارامترها 

داراي مرز مشترك در هر دو مقطع تاريخي مي باشد و دليل  ذكر آن در يك مقطع به 

خرابي و نابودي، ايجاد رعب و معناي قطعيت آن نيست. با اين توضيح عواملي مثل 

 وحشت، ايجاد ضربه اساسي پررنگ تر شده است.

 چرخش اهداف خرابي و نابودي بر منطقه خاور ميانه -1

يكي از اهداف  وهابيت نوين بر خالف گذشته، ايجاد نهايت تخريب و نابودي است. 

تا به سادگي هاي پيشرفته اين امكان را به وجود آورده دسترسي سهل الوصول به سال 

قادر باشند هر تخريبي با هر نوع وسعت و گستردگي به سادگي ايجاد نمايند. از آن جا كه 

ميزان خسارت و تلفات براي آنان امري مهم محسوب مي شود، به دنبال آن هستند تا 

حداكثر تلفات را وارد نمايند. اهداف دولتي و عمومي تفاوتي در اين جريان ندارند، اما آن 

م است انعكا  ميزان خسارت ها در منطقه خاورميانه است كه كشورهاي اسالمي را چه مه

تحت تاثير قرار مي دهد. انفجارهاي پي در پي در كشورهاي مسلمان و كشتار مسلمانان بي 

 گناه و انفجار اماكن عمومي نمونه اي از اين اهداف است.  

 ار كوركورانه ايجاد رعب و وحشت در اذهان مسلمانان از طريق كشت -2

در دوران هاي گذشته از جمله زمان استالين برخي ترورهاي صورت گرفته با هدف 

رعب و وحشت صورت مي گرفت امروزه نيز در ترور نوين ، قربانيان عمدتا شهروندان بي 

گناهي هستند كه يا به طور تصادفي انتخاب شده اند و يا آن كه به طور اتفاقي در صحنه 

ضور حضور داشته اند. ايجاد خوف و وحشت در اذهان مسلمانان منطقه هاي تروريستي ح

و كشورهاي اسالمي ديگر در كوتاه مدت يكي از اهداف بالفصل  وهابيت است كه تا حد 

زيادي بر اسا  توسعه تر ، آرزو و خشونت و گرويدن به تدابير و سياستهاي صادره از 

 سوي مركز وهابيت سياسي در عربستان است.

ي وهابيت به درون اتهايعمل گونهنياگر دامنه ا ستم،يقرن ب انىيو پا انىيهاى مالدر س

از  زين هيكشورهاى همسا ديگرشد و محدود مىحداكثر دو كشور عراق و عربستان 
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مذهبي  –تروريسم سياسي كنون ا در امان بودند،تروريستي و  زيقهرآم اتيعمل هاىبيآس

و مذهبي كه حتى متحدان  گانيشود و نه تنها همسامرزى محدود نمى چيدر هوهابيون 

 اتيكه عمل دهد چنانقرار مى ريتحت تاث شانىيايجغراف تيرا فارغ از موقعسياسي  ستاندو

حوزه شده و نه تنها در  لينظا  جهانى تبد ايها و به زبان مشترك مخالفان دولتتروريستي 

 ز،يهاى قهرآمتوسل به اقدا  زينهان جكشورهاى مسلمان خاورميانه و افريقا كه در ديگر 

 به اهداف مورد ادعاست. ابىيبراى دست وهيش نيتر لالوصوحال سهل نيو در ع نيترساده

 8انفجار يك اتومبيل بمب گذاري شده در محلي به نا  مركز روليزان در غرب الجزيره 

اين انفجار كه مجرو  به جا گذاشت. به گزارش خبرگزاري فرانسه از الجزيره  82كشته و 

 22) 1374مهرماه  30يكي از شديدترين انفجارهاي اخير در الجزاير بود روز يك شنبه 

( در اولين روز مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري الجزاير صورت گرفته 1995اكتبر 

 است.

 تمركز خدمات ضربه شديد و اساسي بر سازش و يا تغيير نظام حاكم

اساسي براي ناتوان نشان دادن دولت ها، مهم ترين هدف  هاي ناگهاني وايجاد ضربه

گروه ها ي تروريستي است.  وهابيت نوين در پي آن هستند تا با ايجاد خرابكاري و 

انفجارهاي شديد ذهن مرد  را نسبت به تامين امنيت مختل نموده و اين گونه وانمود كنند 

براي مرد  نيست. همين امر  كه دولت مركزي قادر به برقراري امنيت و ايجاد آسايش

ممكن است موجب روي گرداني مرد  از زمامداران و اعتماد آنها به گروه ها ي تروريستي 

گردد. انفجار در پاكستان و قتل بي نظير بوتو به همراه فشار بر دولتهاي قطر، پاكستان، 

در راستاي  سنگال، سومالي، نيجريه –الجزاير، سودان  –افغانستان، امارات متحده عربي 

 فشار بر شيعيان و برخي از رهبران مذهبي از اين جمله است.

 استفاده از آموزه ها و فناوريهاي مدرن غربي عليه مسلمانان

استفاده از فناوريهاي روز و پيشرفته، موجب افزايش قدرت مرگ آفريني فعاليت 

ها و تالي )رايانهيجيهاي اطالعاتي و فناوري دبرداري از سيستموهابيت شده است. بهره

شبكه ها( در سطح ملي يا بين المللي يكي از اهداف اساسي وهابيت در اعمال نفوذ خود 
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در اين كشورهاست. با توجه به كيفيت اين اعمال در استفاده از مواد انفجاري ويژه ، نحوه 

يار جدي بس استفاده از آن تنها به زمان واراده گروهها بستگي دارد. لذا بايد اين تهديد را

گرفته و تدابير الز  را جهت مقابله با آن به مرحله اجرا درآورد. روي آوردن وهابيون به 

ها از فناوريهاي مدرن ارتباطي و اطالعاتي و استفاده از روشهاي نوين عملياتي و استفاده آن

 ماتفضاي اينترنتي و پهناي باند فركانسي و آزادي عمل رسانه اي باعث شده است كه اقدا

 ضد تروريستي با مشكالت فراواني رو به رو شود. 

استوار خواهد بود تا  ي فرقه ايها انگيزه بيشتر بر وهابيتترورهاي  الكوئر از نظر

يدئولوژيك. به عالوه تمايز بين اين فرقه  و ساير جنايات مشكل تر خواهد شد اهاي انگيزه

امعي كه از نظر فن آوري پيشرفته جو تر از همه اين كه اين فرقه  در آينده براي و مهم

هاي فردي و ارائه وهابيت در اين عرصه با انگيزه تهديدي جدي تلقي خواهد شد. ، هستند

دليل جهت مخالفت با دولت اهميتي نمي دهند، بلكه آن چه از منظر آنان باارزش است، 

نمايند. راننده  جادهاي سياسي است تا در نحوه اداره جامعه مشكل ايايجاد مانع براي نظا 

(كاميون 1995نوامبر  19)  1374آبان  28يك كاميون انباشته از مواد منفجره، روز يك شنبه 

تن ديگر  60تن كشته و  15خود را به سفارت مصر در پاكستان كوبيد كه بر اثر انفجار آن 

 ن وزخمي شدند. به گفته مقامهاي پاكستاني اغلب كشته شدگان گاردهاي امنيتي پاكستا

درخواست كنندگان رواديد بودند. چهار مصري از جمله يك ديپلمات نيز در بين مقتوالن 

 ديده مي شوند.

 بهره گيري از فرقه گرائي افراطي و سوء استفاده از احساسات جوانان  -

شرايط افراطي و برخوردهاي تند در هر جامعه بهترين زمينه براي رشد و گسترش 

ن گروه ها در چنين شرايطي به سادگي رشد كرده و اقدا  به اي هاي وهابيون است.فعاليت

هاي جذب نيرو مي نمايند. عناصر افراطي و احساسات نقش اساسي در تحريك انگيزه

مذهبي و ظاهر كارانه دارد. از اين رو هرچه قدرت سياسي بتواند بيشتر تساهل و 

ونه گروه ها  محدودتر مي ن گخودمداري نشان بدهد، به همان نسبت زمينه را براي رشد اي

هاي سياسي استوار نيست، بلكه ديدگاهها و ديگر بر اسا  انگيزه فرقه نيانمايد. 
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فرقه اي در شكل گيري آن نقش عمده اي ايفا مي كند. توجه به  –هاي مذهبيانگيزه

اقدامات خشونت بار امروزي نشان مي دهد كه در طي سالهاي اخير وهابيت تغيير شكل 

هاي سياسي و با برخورداري از پشتيباني چند كشور ده است. وهابيتي كه با انگيزهدا اساسي

براي دستيابي به اهدافي مشخص عليه اهداف يا دشمناني شناخته شده انجا  مي گرفت، با 

گذشت زمان كاركرد خود را به اقدامات خشونت بار و سوء قصدهايي داده است كه با 

ي كوچك وبه زحمت گروه هاگرفته وتوسطتصوراي فرقه–هاي مذهبيانگيزه

 انجا  مي شود. شناساييقابل

 ويژگي هاي وهابيت نوين از منظر انتخاب نوع هدف 

هست، اگرچه وهابيت نوين داراي وجوه تشابه وتفارقدرمقايسه با وهابيتسنتيوهابيت

اهداف نقاط خيبر داشتند، اما ازجهتدوره نويندرگذشته الگوي فكري بعضا متفاوتي با 

گيري و تشيع ربايي، گروگانمشتركي نيزداشتند. بمب گذاري، قتل، حمالت مسلحانه، آد 

زدايي بعضا در هر دو دوره وجود داشته است اما ميزان آن متفاوت و نحوه اجرا به شكلي 

ديگر بوده است، نوع تهديدات نيز با يكديگر متفاوت است. ويژگي هاي عمده وهابيت 

 هر دوره داراي وجوه ذيل مي باشد.در نوين 

 همواره متضمن خشونت يا تهديد به خشونت شديد سياسي مذهبي است؛ -1

هاي معترض ديني، هاي مختلفي چون جنبشهاي پاييني آن داراي ريشهاليه -2

 هاي اجتماعي است؛هاي سياسي و خيزششورش

شيعيان هستند كه اً قربانيان وهابيت نوين اغلب شهروندان بي گناه مسلمان و خصوص -3

هاي يا آن كه صرفا به طور تصادفي در موقعيتانتخاب شده يا به طور تصادفي

 اند؛تروريستي حضور داشته

پويايي و قدرت مرگ آفريني بسيار در تحركات وهابيت در پناه استفاده از فناوريهاي  -4

 نوين افزايش يافته است؛

اثير قرار دادن افكار عمومي به ت تهاي ارتباطي مدرن براي تحاستفاده از رسانه -5

 گيرد؛اي كه هر اقدا  خشونت باري تحت پوشش خبري و تهييجي قرار ميگونه
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استفاده از باورهاي مذهبي، فرقه اي، و ملت گرايانه براي ايجاد حس منجي مآبانه  -6

 اسالمي و هدايت آن عليه مذاهب و جريانهاي مخالف سياسي؛

هاي شبه مذهبي و سياسي استوارند توسعه نگراني بر برخي از تفكرات وهابيت نوين 

اي بوده و جزء نابود ساختن تمدن كه اساسا سرشتي جنايتكارانه دارند، برخي نيز فرقه

اسالمي هدفي ديگر ندارند كه بيش از آنكه اسال  علوي در آن ديده شود اسال  اموي رخ 

 نموده و ميل به ارتجاع و شهوتراني سفياني دارد.

 :گيريو نتيجه يبينپيش
سران وهابي هم بنابراين در يك جمع بندي مي توان گفت كه هم صهيونيسم و 

نامشروع و اهداف استعماري  "ثروت و قدرت"كشورهاي عربي آگاهند كه تنها خطري كه 
و ظالمانه شان را در مقابل مستضعفين جهان تهديد مي كند، موج اسال  خواهي مرد  جهان 

و سياسي خود را ازعقايد و تجارب منطبق برظلم ستيزي وعدالت  كرياست كه الگوي ف
 كسب مي كند. "شيعه"طلبي يگانه مذهب رهائي بخش اسال  يعني 

حركت ها و جريانات افراطي ديني همواره يكي از آفت ها و آسيب هاي حوزه 
 عملكردي دين بوده و در طول تاريخ مصائب و مشكالت فراواني را براي دينداران و

امع ديني بوجود آورده است . متاسفانه جهان اسال  و مسلمانان در مقطع حسا  كنوني جو
هم از اين آسيب جدي در امان نبوده و در معرض خطرات آن قرار گرفته اند. يكي از اين 
جريانات و حركت هاي مشكل آفرين اقدامات و فعاليت هاي تند و افراطي وهابيت در 

و حتي خارج از جهان اسال  است . اگرچه ميدان اصلي  ميسطح برخي از كشورهاي اسال
فعاليت اين حركت افراطي ر انحرافي در دهه هاي دور بيشتر خاورميانه و كشورهاي عربي 
بوده است ولي امروزه اين جريان مشكل ساز گستره فعاليت وسيعي به خود گرفته آفريقا 

  . يز در برگرفته استا نشبه قاره آسياي مركزي و قفقاز و ساير نقاط دنيا ر

متاسفانه در مقطع حسا  فعلي نيز همانند گذشته اين قبيل حركت ها و جريانات 
افراطي عالوه بر اتكا و تمسك به تعصبات شديد و آلوده به اغراض و مقاصد سياسي است 
و گردانندگان پشت صحنه توطئه هايي از اين دست قدرتمندان زورمدار و سلطه گران 

هستند كه انشعابات و دسته بندي هاي مذهبي را دست مايه اختالف افكني هي زياده خوا
قرار داده و با سرمايه گذاري زياد و بكارگيري ابزارهاي روزآمد تبليغي و رسانه اي نيات و 
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در ميان عمده فعاليت هاي صرف مذهبي و تبليغي  .مقاصد شو  خود را عملي مي سازند
گيري وهابيون بر عقايد سنتي و سلفي  از اهتما  هدفدر سطح مساجد و اماكن ديني ، 

بيشتري برخوردار است و اقدامات آنان در اين زمينه كامال چشم گير به نظر مي رسد 
.فعاليت هاي آموزشي و فروش و توزيع كتاب و انواع منشورات هم از اولويت هاي ديگر 

متاسفانه  .زيادي كرده انداي آنان است و به نظر مي رسد در اين زمينه هم سرمايه گذاري ه
به علت وجود زمينه ها و بسترهاي الز  براي بهره برداري كه به عامل هاي سه گانه اصلي 
آن اشاره شد اين جريان بحران ساز توفيقاتي ولو نسبي هم داشته و توانسته هواداران و 

ايي افيكشمكش هاي مذهبي در چارچوب مرزهاي جغر .پيرواني را براي خود جلب نمايد
بدور از رودرروئيهاي متعصبانه مي تواند تهديدي براي ثبات و آرامش موجود فعلي تلقي 

فعاليت وهابي ها در هر كجا  .شده و وحدت و انسجا  اسالمي را از مرد  و جامعه بگيرد
كه باشد بنابر ماهيت ذاتي خود اختالف افكن و تفرقه انگيز است و با توجه به اينكه از 

ق سالم پيروي نمي كند نتيجه طبيعي حضور و فعاليت آن ايجاد تنش و منطعقالنيت و 
  . درگيري است

قدرت هاي سلطه گر بويژه آمريكا در منطقه استراتژيك و حساسي چون خاورميانه 
بدنبال اهداف و مقاصد شو  و منفعت طلبانه خود هستند و براي رسيدن به اين منظور از 

شد استفاده مي كنند. بديهي است كه فعاليت هاي تنش با هر ابزار و وسيله اي كه ممكن
آفرين و اختالف برانگيز وهابي ها زمينه و بستر مناسب را براي بهره برداري هرچه بيشتر 
آنان فراهم مي آورد تا از آن به عنوان ابزار و نردباني براي رسيدن به خواسته هاي نامشروع 

و افراطي نظير وهابيت تاثيرات منفي و ند جريانات و حركت هاي ت .خويش بهره ببرند
مشكل آفريني فراتر از يك كشوردارند و در هر گوشه از دنيا كه فعاليت كنند كل منطقه را 
درگير تبعات نامبارك اقدامات افراطي خود مي كنند. بر اين اسا  حضور فعال و عملكرد 

ا متاثر نمي كند بلكه كل ر رگسترده و تاثيرگذار آنها در جمهوري آذربايجان تنها اين كشو
منطقه قفقاز و كشورهاي پيراموني را تحت تاثير امواج خود قرار مي دهد و همه آنها را با 

  .دردسر مواجهه مي سازد
 آنچه در تبیین اطالعات بايد مورد توجه قرار گیرد:

طع الف( اينكه وهابيت فرقه اي است با ايدئولوژي جز  گرايانه كه بسيار عملگرا و قا
 است.



 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1399 پائيز، 12 شماره ،چهار سال  راهبردي، محيط فصلنامة / 38

 

سياسي و تبليغاتي قابل توجهي برخوردار  –ب( اين جنبش از تكيه گاههاي اقتصادي 
 است.

ج( به علت ماهيت انقالبي و ظلم وا ستكبار ستيزي تشيع كه الها  بخش توده هاي 

كشورهاي اسالمي بوده است شيوخ و سران فاسد دولتهاي اسالمي تالش زيادي در ثوه 

يج افكار توده هاي كم اطالع كشورهاي خود عليه آن كرده و تهيجلوه دادن چهره تشيع و 

مي كنند و دراين ميان فرقه هاي افراطي اي همچون وهابيت ابزار مناسبي براي اين هدف 

 بوده اند.

د( براي خنثي سازي و مقابله با انديشه وهابيت بايد از تما  توان و ظرفيت فكري و 

ترش دامنه تبليغات شيعي وگشودن باب گفتگو با گس عقيدتي راستين تشيع بهره گرفت و با

 وحدت ميان مسلمانان جدي تر حركت كرد.اسالمي درجهتبزرگان فرق

هر( وهابيت يك انديشه جز  گرايانه است كه در صورت ترسيم مباني اصيل ديني و 

كر فكري تشيع و ارائه الگوهاي كارآمد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي برآمده از تف

شيعي به سرعت مي توان در عمل ريشه هاي آن را خشكاند و با جلب نظر توده هاي 

مسلمان راه نفوذ آن را براي هميشه مسدود ساخت آنچه بسيار حياتي و اساسي است اينكه 

 هرانديشه را بايد با انديشه قوي پاسخ گفت.

جريان تند و ين با عنايت به آنچه گفته شد و باتوجه به ماهيت تنش ساز و مشكل آفر

افراطي وهابيت در درجه اول وظيفه دولتمردان  كشورهاي اسالمي است كه به خاطر 

صيانت از يكپارچگي و انسجا  ديني جامعه و مرد  خود تدابير و اقدامات بازدارنده و 

تالش هاي پيشگيرانه را در راستاي جلوگيري از تخريب و تاثرگذاري هاي منفي اين 

نمايند. بديهي است كه اقشار مختلف جامعه نيز به نوبه خود بايد  مالجريان اتخاذ و اع

تالش نمايند تا با شناخت هرچه بيشتر ماهيت ضدانساني اين جريان مخرب زمينه هاي 

موفقيت آن را از بين ببرند و اجازه تزلزل و فروپاشي ثبات و آرامش نسبي موجود در 

  .ساحت ديني جامعه خود را به آنان ندهند



 39 / ماهيت شناسي وهابيت نوين ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 

نار اين دو نكته مهم و حياتي دولت ها و كشورهاي منطقه نيز مي توانند براي در ر كد

امان ماندن از آثار و تبعات ويرانگر اين قبيل جريانات خطرناك همكاري ها و معاضدت 

در اين ميان كشورهاي ايران و تركيه باتوجه به وجود  .هاي جمعي با هم داشته باشند

دار و گسترده في مابين خود مي توانند فصلي تازه در  يشهاشتراكات ديني و فرهنگي ر

  .همكاري هاي دوجانبه بر محور اين موضوع باز كرده و همديگر را مساعدت نمايند
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